
 

 

Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku 

80-204  Gdańsk 

ul. Śniadeckich 33 

 

OSL-13/Wu/2022 

                                                                   O R Z E C Z E N I E 

 
z dnia ……………2022r.  

 

Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku w składzie: 

 

Przewodniczący: …………… 

Członkowie:        …………… 

                             …………… 

                                                         

                                        

Protokolant:  …………… 

 

w  obecności  Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej   

lek. …………… 

 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu ……………2022r.  

sprawy   

 

……………Nr PWZ: …………… 

 

obwinionego o to, że w dniu 24 stycznia 2021, dokonał nieprawidłowego opisu badania 

tomografii komputerowej kręgosłupa, pacjenta ……………, wykonywanego na zlecenie 

……………przesyłanego do opisu drogą teleradiologii do firmy ……………, polegającego 

na braku rozpoznania zmian pourazowych 

 

czym naruszył : art. 8 KEL, art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 
 

 

na mocy art. 53, 78 oraz art. 82 ust. 2  ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich: 

 

I. Postanowił umorzyć postępowanie w stosunku do lek. …………… uznając, że przypisany 

mu czyn zakwalifikowany jako naruszenie art. 8 KEL, art. 4 ustawy o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty, stanowi przewinienie mniejszej wagi.  

 

II. Kosztami postępowania postanowił obciążyć Skarb Państwa.  

 

 

 
 

………………………………….                ………………………………………                  …………………………………. 

 

 

 

 



 

 

sygn. akt OSL-13/Wu/2022 

 

UZASADNIENIE 

 

Pismem z dnia ……………2021 r. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej w Gdańsku /zwany dalej Rzecznikiem/ został zawiadomiony o możliwości 

popełnienia przewinienia zawodowego przez lek. ……………poprzez dokonanie rażąco 

błędnego opisu badania TK.               

               

dowód:  zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego z …………… 

 

W dniu ……………2021 r.  Rzecznik wydał postanowienie o wszczęciu 

postępowania wyjaśniającego w sprawie podejrzenia nieprawidłowego opisu badania 

tomografii komputerowej wykonanego u pana ……………przez lekarza ……………w dniu 

…………….2020 r. co może stanowić naruszenie art.8 KEL, art.4 ustawy o zawodzie lekarza 

i lekarza dentysty z dnia 05.12.1996 roku. 

 

dowód:  postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego   

 

    W dniu ……………2022 r. Rzecznik wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutu  

lek. ……………/zwanemu w dalszej części Obwinionym/ o to, że w dniu ……………2021 roku, 

dokonał nieprawidłowego opisu badania tomografii komputerowej kręgosłupa pacjenta 

……………, wykonywanego na zlecenie ……………, przesyłanego do opisu drogą 

teleradiologii do firmy ……………, polegającego na braku rozpoznania zmian pourazowych, 

co stanowi złamanie art.8 KEL, art.4 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. 

W ocenie Rzecznika stanowiło to przewinienie zawodowe ( w rozumieniu art.53 i art. 8 pkt. 

1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich ) na skutek naruszenia art. 4  ustawy z dnia 

5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 8 Kodeksu Etyki 

Lekarskiej.         

 

dowód:  postanowienie o przedstawieniu zarzutów   

     

W dniu ……………2022 r. Rzecznik sporządził, a następnie przekazał do 

Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku wniosek o ukaranie Obwinionego lek. 

……………            

dowód:  wniosek o ukaranie  

   



 

 

   W dniu ……………2022r. Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku rozpoznał sprawę 

przeciwko Obwinionemu lek. Januszowi Dębskiemu i wydał  orzeczenie.   

      

dowód:  protokół rozprawy z …………….2022r., orzeczenie  

 

Na podstawie zebranego w sprawie i ujawnionego na rozprawie materiału dowodowego 

Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku ustalił następujący stan faktyczny. 

 

W dniu ……………2021 roku  ……………doznał urazu w wyniku upadku z 

wysokości jednego piętra i został przewieziony karetką do ……………. W oddziale objęto 

pacjenta odpowiednią opieką i diagnostyką, wykonując badanie TK klatki piersiowej, jamy 

brzusznej oraz kręgosłupa Th-L-S  z kontrastem.  

W opisie badania wykonanym przez Obwinionego lek. ……………w systemie MKJ 

Teleradiologia zapisano: „ Zmian pourazowych w zakresie odcinka dolnego kręgosłupa 

szyjnego, piersiowego i lędźwiowego nie stwierdza się.  Zmian pourazowych w zakresie płuc i 

narządów jamy brzusznej nie ujawniono.” 

Wobec braku zmian pourazowych w badaniu obrazowym i ze względu na ogólnie 

dobry stan ogólny, pacjent, po kilkugodzinnej obserwacji, został wypisany do domu z 

zaleceniem oszczędzającego trybu życia, przyjmowania leków przeciwbólowych, kontroli w 

Poradni Ortopedycznej oraz niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza  w przypadku 

wystąpienia niepokojących dolegliwości. 

Ze względu na nasilone dolegliwości bólowe, ……………skonsultował opis badania 

TK z innym radiologiem, który postawił pod wątpliwość brak zmian pourazowych. Wobec 

tego, w dniu ……………2021 roku, małżonka ……………zwróciła się z prośbą o 

weryfikację opisu badania TK w ……………. Ponownej oceny badania TK podjął się 

kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala ……………. W skorygowanym opisie 

badania wpisano: „Złamania wyrostków kolczystych kręgów Th8, Th9, Th10, Th11, L1, L2 bez 

istotnych przemieszczeń. Złamania podstaw wyrostków stawowych górnych kręgów L4 i L5 po 

stronie prawej bez przemieszczeń i podwichnięć kręgów. Obraz pozostałych elementów 

kostnych kręgosłupa Th/S oraz klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy nie ujawniono. 

Zmian w zakresie tkanek miękkich okolicy przykręgosłupowej, klatki piersiowej, jamy 

brzusznej i miednicy nie ujawniono”. 

 

W toku postępowania  wyjaśniającego Rzecznik uzyskał opinię z dnia 

…………….2021 r. wydana przez …………… Z ww. opinii wynika, że badanie 



 

 

……………wykazało złamanie wyrostków kolczystych kręgów Th11, L1, L2 oraz 

wyrostków stawowych kręgów L5 i S1 po stronie prawej. 

W toku postępowania przesłuchano lek. ……………, który po ponownym 

przeanalizowaniu scanów TK przyznał, że przeoczył złamanie wyrostków kolczystych dwóch 

kręgów lędźwiowych. Pozostałe zmiany w obrębie wyrostków kolczystych lek. …………… 

uznał za warianty anatomiczne, ponieważ w jego ocenie nie spełniają one znamion zmian 

pourazowych. Podkreślił jednak, że wykrycie tych zmian nie było łatwe na co wskazują 

również rozbieżności w opisach tego samego badania sporządzonych przez ……………– jak 

też opinii biegłego ……………. 

Obwiniony lek. ……………nie figuruje w Rejestrze Ukaranych Lekarzy i Lekarzy 

Dentystów RP, prowadzonym przez Naczelną Radę Lekarską. 

 

            Powyższe Sąd ustalił w oparciu o zaliczone w poczet materiału dowodowego 

dokumenty w postaci: skargi pokrzywdzonego …………… ( k.1-5), dokumentacji medycznej 

…………… (k. 8-43), pisma ……………wraz z załącznikami ( k.46-49 i 59-60), pismo 

…………… z załącznikami (k.53-56), opinię …………… (k.63), pisemne wyjaśnienia 

Obwinionego z  (k.91, 97-102), pisma pokrzywdzonego …………… (k.76-86) oraz 

informację o niekaralności lekarza. 

 

Sąd zważył co następuje: 

       Po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy Sąd uznał, że w świetle zebranego w sprawie 

materiału dowodowego sprawstwo i wina Obwinionego lekarza ……………nie budzi 

wątpliwości albowiem w dniu ……………2021 roku, pełniąc rolę dyżurnego radiologa, 

dokonał nieprawidłowego opisu badania tomografii komputerowej kręgosłupa pacjenta 

……………. Nie zdiagnozował zmian pourazowych w postaci złamań wyrostków 

kolczystych kręgów piersiowych i lędźwiowych  oraz podstaw wyrostków stawowych kręgów 

lędźwiowych. Zmianom tym nie towarzyszyły przemieszczenia odłamów kostnych, 

podwichnięcia w obrębie stawów czy zaburzenia krzywizny kręgosłupa. Wobec stosunkowo 

dobrego stanu ogólnego pacjenta oraz braku bezpośrednich wskazań do hospitalizacji 

……………został wypisany do domu z zaleceniami oszczędzającego trybu życia, 

przyjmowania środków przeciwbólowych, kontroli w Poradni Ortopedycznej oraz 

niezwłocznego kontaktu z lekarzem w razie pojawienia się niepojących dolegliwości.  

          

           Sąd dał wiarę zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji medycznej 

pokrzywdzonego ……………. Dokumenty te zostały sporządzone przez uprawnionego do 



 

 

tego osoby, nie budzą wątpliwości do daty czy treści, nadto żadna ze Stron postępowania 

skutecznie ich nie zakwestionowała. Należało zatem dać ww. dokumentom wiarę.  

Z uwagi na fakt, że zachodziła potrzeba stwierdzenia okoliczności mających istotne 

znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy celowe było posiadanie wiadomości specjalnych w 

postaci opinii biegłego. Sąd w pełni dał wiarę opinii biegłego ……………gdyż została ona 

sporządzona przez osobę posiadającą niekwestionowaną wiedzę teoretyczną i praktyczne 

doświadczenie. Opinia została wykonana w sposób staranny, udziela wyczerpujących 

odpowiedzi na wskazane uprzednio przez Rzecznika okoliczności, stanowiące następnie 

przedmiot orzekania tut. Sądu. 

Zeznania złożone przez pokrzywdzonego również nie budzą wątpliwości, są spójne i 

szczere. Również inne dokumenty zgromadzone w trakcie postępowania wyjaśniającego, 

dotyczące procedury wykonania oraz sposobu przekazywania wyników badania 

komputerowego w trybie teleradiologii (przekazane przez …………….) Sąd uznał za 

wiarygodne - świadczą o prawidłowym przeprowadzeniu badania oraz wyeliminowaniu 

pomyłki na etapie wykonywania, przesyłania czy opisywania zdjęć. Dokumentom tym Sąd 

dał wiarę. 

Wyjaśnienia Obwinionego lek. ……………złożone w toku postępowania korelują z 

ww. materiałem dowodowym co do faktów, nadto są szczere i merytoryczne, oparte na 

wieloletnim doświadczeniu zawodowym. 

Mając na uwadze powyższe względy, Sąd uznał, że w świetle zebranego w sprawie 

materiału dowodowego należało umorzyć postępowanie na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy o 

izbach lekarskich, gdyż czyn Obwinionego lekarza stanowi przewinienie mniejszej wagi, a 

interes Pokrzywdzonego nie sprzeciwia się umorzeniu postępowania.  

Wypadek mniejszej wagi to uprzywilejowana postać czynu, który spełnia znamiona 

przewinienia zawodowego. Od „zwykłego” przewinienia czyn mniejszej wagi odróżnia  

przewagą łagodzących elementów przedmiotowo-podmiotowych, zaś szczególnego 

rozważenia wymagają przede wszystkim - stopień zawinienia oraz motywacja i cel działania 

sprawcy. Spośród znamion strony przedmiotowej czynu istotne znaczenie mają w 

szczególności: rodzaj dobra, w które godzi przestępstwo; zachowanie się i sposób działania 

sprawcy; użyte przezeń środki; charakter i rozmiar szkody wyrządzonej lub grożącej dobru 

chronionemu, a także odczucie szkody przez pokrzywdzonego; czas, miejsce i inne 

okoliczności popełnienia czynu. Z kolei z elementów podmiotowych rozważenia wymagają 

przede wszystkim - stopień zawinienia oraz motywacja i cel działania sprawcy (vide: wyrok 

Sądu Najwyższego z dnia 9 października 1996 r., V KKN 79/96).  

Przyjęcie wypadku mniejszej wagi stanowi typ uprzywilejowany przewinienia 



 

 

zawodowego, następuje pomimo przypisania winy oraz pewnego (większego niż znikomy) stopnia 

społecznej (korporacyjnej) szkodliwości czynu, zaś umorzenie postępowania jest podyktowane 

względami polityczno-kryminalnymi z uwagi na łagodzące elementy przedmiotowo- 

podmiotowe (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2016r., SDI 64/16). Za przewinienia 

dyscyplinarne mniejszej wagi można rozumieć sytuacje, w których występuje przewaga 

elementów łagodzących o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, w szczególności 

niewielka szkodliwość zachowania dla wykonywanej służby oraz niewielki stopień 

zawinienia (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 r., II DSS 16/18). 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy podkreślić należy, że 

Obwiniony lekarz ……………od ponad 55 lat pracuje jako lekarz radiolog, przez 

dziesięciolecia swojej pracy zawodowej był niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie 

radiologii. Pełnił obowiązki ……………. W swojej pracy zawsze kierował się najwyższym 

dobrem – dobrem pacjenta, po przejściu na emeryturę  wykazywał gotowość do służby na 

rzecz pacjentów nadal pełniąc dyżury lekarskie w swojej dziedzinie – radiologii. W ciągu 

całej kariery zawodowej nie przedstawiono mu zarzutów związanych z postępowaniem 

zawodowym.  

           Obwiniony ……………wykazał w toku postępowania skruchę i wyraził ubolewanie. 

Nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić przyczyny błędnego opisu badania pana 

……………. Sąd wziął pod uwagę, iż  radiologia jest dziedziną opisową zależną od 

doświadczenia opisującego, jego wnikliwości; opisy wykonywane w trybie dyżurowym 

podlegają presji  czasowej wynikającej z konieczności wychwycenia sytuacji zagrożenia 

życia i ewidentnych zmian pourazowych. Zdaniem Sądu Obwiniony lek. 

……………wykonywał powierzone mu zadanie z pełnym zaangażowaniem, w dobrej wierze, 

kierując się dobrem pacjenta. Sąd wziął również pod uwagę, że nieprawidłowy opis badania 

TK kręgosłupa ……………nie skutkował nieodwracalnymi powikłaniami wynikającymi z 

nieprawidłowego postępowania medycznego, zaniechania hospitalizacji, czy niewykonania 

niezbędnego zabiegu operacyjnego.                 

Odnośnie kosztów postępowania, na podstawie art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 02 grudnia 

2009r. o izbach lekarskich, Sąd postanowił, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwa. 

 


